PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
38-OJO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
2022 m. balandžio 28 d. Nr. T3-6
Palanga
Posėdis įvyko 2022 m. balandžio 28 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 11 val. 30 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas,
Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Andrijauskė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių: Andrius Bajoras, Gediminas Gečas, Svetlana
Grigorian, Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Elena Kuznecova (iki 10 val. 10 min.), Rimantas
Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Paulius Rojus, Saulius Simė, Bronius Vaitkus, Šarūnas
Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus, Justas Žulkus, Vladas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Arvydas Dočkus,
Sondra Kulikauskienė, Eugenijus Simutis, Vaidas Šimaitis ir Renata Štombergienė.
Kviestieji asmenys: Raimondas Andziulis, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, Irma Babičaitė-Kučinskienė,
Palangos miesto savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja, Virgilijus Beržanskis, UAB
„Palangos vandenys“ direktorius, Andrejus Byčkovas, UAB „Palangos Klevas“ direktorius, Aušra
Dangėlaitienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriaus vedėja, Kostas
Jakubauskas, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjas, Renata
Jucienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo
pavaduotoja, Giedrė Juršėnė, UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktorė, Reda Kairienė, Palangos
miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė (ekologė), Petras
Kaminskas, Palangos miesto savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas,
Aušra Kedienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja, Akvilė
Kilijonienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė, Rasa Kmitienė, BĮ Palangos
turizmo informacijos centro direktorė, Danutė Mikienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Egidijus Palevičius, BĮ „Palangos
investicijų valdymas“ direktorius, Arūnas Pranckevičius, SĮ Šventosios jūrų uosto direkcijos
direktorius, Irena Šatkauskienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos
skyriaus vedėja, Loreta Birutė Turauskaitė, VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus, Robertas
Trautmanas, Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas, Gediminas
Valinevičius, UAB „Palangos komunalinis ūkis“ direktorius, Jurgita Vanagė, Palangos miesto
savivaldybės mero patarėja, Kristina Vaitilavičė, BĮ Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė,
Stasys Viršilas, VšĮ „Palangos orkestras“ inspektorius, pavaduojantis Direktorių, Pranas Žeimys,
Palangos miesto savivaldybės mero patarėjas.
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 38-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 38-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 29 klausimai.
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Meras informavo, kad yra gautas Tarybos narių (Šarūno Vaitkaus, Rimanto Antano
Mikalkėno, Juliaus Tomo Žulkaus, Sauliaus Simės, Vlado Žulkaus, Gedimino Gečo, Broniaus
Vaitkaus, Justo Žulkaus) pasirašytas prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti
sprendimo „Dėl antkapinio paminklo Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos kariams“ projektą
(Pranešėjas – Kostas Jakubauskas).
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl šio klausimo
įtraukimo į darbotvarkę svarstyti jį 1 klausimu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Klausimas įtrauktas į darbotvarkę ir bus svarstomas 1 klausimu.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Kadangi daugiau pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir
balsuoti dėl darbotvarkės su pakeitimais tvirtinimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys informavo, kad nusišalins nuo 2 (Dėl
pritarimo UAB „Palangos vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai), Ilona Pociuvienė – nuo 5 (Dėl
pritarimo VšĮ „Palangos orkestras“ 2021 metų veiklos ataskaitai), Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus
– nuo 9 (Dėl pritarimo SĮ Šventosios jūrų uosto direkcijos 2021 metų veiklos ataskaitai), Julius
Tomas Žulkus – nuo 21 (Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-88 „Dėl Prekybos ar
paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose“ pakeitimo)
darbotvarkės klausimų svarstymo ir balsavimo.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui aukščiau minėtų Tarybos narių nusišalinimus
nuo darbotvarkės klausimų svarstymo.
Tarybos narių bendru sutarimu Tarybos narių nusišalinimai buvo priimti.
Meras klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant svarstyti
darbotvarkės klausimus.
Darius Kubilius kreipėsi į Administracijos direktorę dėl vykdomų procesinių veiksmų
dėl galimo mobingo Palangos sporto centre.
Administracijos direktorė atsakė, kad Juridinis ir personalo skyrius išsiuntė atsakymą į
pateiktą pareiškimą. Tyrimas nebuvo pradėtas, kadangi įstaiga pati turi spęsti etinius dalykus.
Saulius Simė paaiškino, jog Valstybinė darbo inspekcija taip pat tyrė šį atvejį ir jokių
pažeidimų nenustatė.
Darius Kubilius klausė, kaip bus sprendžiami klausimai dėl vaikų, kurie dėl
susiklosčiusių aplinkybių yra priversti treniruotis Klaipėdoje.
Saulius Simė paaiškino, jog Palangos sporto centre pas trenerį Marselį Balasanovą
(pagal jo paties pateiktus sąrašus) yra užsiregistravę 40 vaikų, iš kurių 20 yra Klaipėdos ir Kretingos
rajono gyventojai.
Svetlana Grigorian klausė, ar yra atliekami veiksmai dėl Šviesos gatvės įtraukimo į viešą
transporto infrastruktūrą.
Šarūnas Vaitkus atsakė, kad vežėjas turi pateikti atsakymą.
Svetlana Grigorian pasisakė dėl skirtingų finansavimo galimybių suteikimo dviem
privatiems futbolo klubams Palangoje. Taip pat Tarybos narė klausė dėl FK „Gintaras“ kreipimosi
atsakymo.
Saulius Simė kalbėjo dėl veikiančių futbolo klubų, dėl jų naudojimosi Palangos sporto
centro infrastruktūra, dėl kokių priežasčių buvo steigiami klubai, dėl suteikiamų sąlygų klubams,
dėl treniravimosi aikščių.
Elena Kuznecova diskutavo, kad reiktų parengti tvarkos aprašą, kuriame būtų numatyta
suteikti lengvatą privatiems klubams naudotis Palangos sporto centro turima infrastruktūra.
Šarūnas Vaitkus pažymėjo, jog lengvatos gali būti suteikiamos tik Palangos vaikams.
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Kadangi pasisakančiųjų daugiau nebuvo, posėdžio pirmininkas siūlė pradėti
darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl antkapinio paminklo Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos
kariams. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Dainius Želvys prašė, kad šiuo klausimu būtų balsuojama vardiniu balsavimu, nes šis
klausimas yra politinis.
Julius Tomas Žulkus domėjosi dėl antkapinio paminklo demontavimo ir visos
teritorijos sutvarkymo.
Svetlana Grigorian taip pat pasisakė dėl vardinio balsavimo.
Posėdžio pirmininkas pagarsino Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės
pasiūlymą (pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos) dėl sprendimo projekto.
Meras teikė balsavimui pasiūlymą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių.
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Administracijos direktorės pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (Andrius Bajoras, Gediminas Gečas, Svetlana Grigorian,
Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona
Pociuvienė, Paulius Rojus, Saulius Simė, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius
Tomas Žulkus, Justas Žulkus, Vladas Žulkus).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu:
1. 2 punktą išdėstyti taip:
„2. Gavus Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pritarimą
Palangos miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sprendimui dėl
objekto (unikalus kodas 10779) vertingųjų savybių aprašymo atnaujinimo, pavesti Palangos miesto
savivaldybės administracijai organizuoti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto demontavimą.“
2. 3 punktą išbraukti.
Tarybos nariai Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys nusišalino nuo
klausimo „Dėl pritarimo UAB „Palangos vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymo ir
balsavimo.
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos vandenys“ 2021 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto, Statybos ir miesto ūkio bei
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo BĮ „Palangos investicijų valdymas“ 2021 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Egidijus Palevičius.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl draudiminio įvykio Palangos baseine.
Saulius Simė domėjosi dėl trenerių paslaugos, taip pat Tarybos narys siūlė vietoj
sąvokos „kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ naudoti sąvoką „fizinis aktyvumas ir sportas“.
Elena Kuznecova domėjosi dėl miesto renginių organizatorių.
Julius Tomas Žulkus domėjosi dėl asmens, atsakingo už vilos „Auska“ ūkinę veiklą.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Kristina Vaitilavičė.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo
projektui.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Šarūnas Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narė Ilona Pociuvienė nusišalino nuo klausimo „Dėl pritarimo VšĮ „Palangos
orkestras“ 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymo ir balsavimo.
5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VšĮ „Palangos orkestras“ 2021 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėjas – Stasys Viršilas.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl lėšų poreikio iš Savivaldybės biudžeto muzikos
instrumentų įsigijimui bei jų atnaujinimui.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo
kultūros ir sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Šarūnas Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą.
6. SVARSTYTA. Dėl pritarimo BĮ Palangos turizmo informacijos centro 2021 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėja – Rasa Kmitienė.
Domininkas Jurevičius domėjosi dėl turizmo informacijos centro padalinio įsteigimo
Šventojoje, dėl jo veiklos ne sezono metu.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymais.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Vladas Žulkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus 2021 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėja – Loreta Birutė Turauskaitė.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl lankytojų požiūrio į neveikiančius kompiuterius
inovatyviems eksponatams pavaizduoti, šaltas muziejaus patalpas, sutrumpintą darbo laiką.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Vladas Žulkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėja – Giedrė Juršėnė.
Svetlana Grigorian klausė dėl skelbiamo konkurso direktoriaus pavaduotojo
techniniams klausimams pareigoms užimti.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus nusišalino nuo klausimo „Dėl
pritarimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymo ir balsavimo,
Meras pirmininkavimą perdavė Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
9. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 2021 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėjas – Gediminas Valinevičius.
Svetlana Grigorian klausė dėl klientų aptarnavimo standarto, telefoninių pokalbių
įrašymo, ataskaitų pateikimo laiku.
Elena Kuznecova atkreipė dėmesį, kad UAB „Palangos komunalinis ūkis“ atsižvelgtų
į gyventojų pageidavimus dėl elektroninio atsiskaitymo galimybės už komunalines paslaugas.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
sprendimo projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą.
10. SVARSTYTA. Dėl pritarimo SĮ Šventosios jūrų uosto direkcijos 2021 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Arūnas Pranckevičius.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos Klevas“ 2021 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėjas – Andrejus Byčkovas.
Domininkas Jurevičius iškėlė klausimus dėl kasininkų darbo krūvių, dėl priedų skyrimo
už papildomą darbą, dėl netvarkingai vykdomos UAB „Palangos Klevas“ ūkinės veiklos, dėl
Šventosios turgavietės nuomos.
Elena Kuznecova kalbėjo dėl laikinų statinių, kurie stovi ne turgavietei priklausančioje
teritorijoje, naudojimo UAB „Palangos Klevas“ tikslams. Tai pat Tarybos narė teiravosi dėl
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galimybės susimokėti prekybininkams už prekiavimą už visą mėnesį, dėl vienodai taikomo visiems
prekybininkams Tarybos sprendimo dėl paslaugų tarifų vienai dienai, dėl ūkio dalies vedėjo etato
būtinumo.
Elena Kuznecova kaip Kontrolės komiteto pirmininkė prašė atsiųsti duomenis apie
pajamų generavimą.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl darbo užmokesčio, etatų skaičiaus.
Dainius Želvys pasisakė, jog išsprendus klausimus dėl automobilių aikštelės nuomos,
sandėliavimo, laikinų prekybos įrenginių (kioskų) nuostolių nebūtų patirta.
Elena Kuznecova paantrino Dainiui Želviui ir pabrėžė, kad UAB „Palangos Klevas“
nesiėmė jokių veiksmų dėl nuostolių sumažinimo.
Svetlana Grigorian kalbėjo dėl UAB „Palangos Klevas“ vadovo iniciatyvos trūkumo
išvengti nuostolių ir padidinti įmonės pelningumą.
Šarūnas Vaitkus atkreipė UAB „Palangos Klevas“ direktoriaus dėmesį, kad atsižvelgtų
į Tarybos narių pasisakymus, taip pat pasisakė dėl greitu metu įvyksiančios turgavietės
rekonstrukcijos, kurios metu išsispręs klausimai dėl automobilių statymo vietų, prekybos vietų ir kt.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 11 (Andrius Bajoras, Gediminas Gečas, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Paulius Rojus, Saulius Simė, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Julius
Tomas Žulkus, Justas Žulkus, Vladas Žulkus), prieš – nėra, susilaikė – 5 (Svetlana Grigorian,
Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Elena Kuznecova, Dainius Želvys).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero ir administracijos
direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitų. Pranešėjai – Šarūnas Vaitkus ir Akvilė Kilijonienė.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl įgyvendintų korupcijos prevencijos priemonių, dėl
pristatymo formos.
Administracijos direktorė informavo, jog nuo kitų metų keičiasi tvarka dėl savivaldybės
tarybos, mero ir administracijos direktoriaus ataskaitos pateikimo formos.
Darius Kubilius pasisakė dėl Administracijos atsakymų į paklausimus terminų bei jų
turinio, klausė dėl Medeinės gatvės apsodinimo.
Svetlana Grigorian domėjosi, ar buvo žinomos asmens, laimėjusio konkurso būdu į
atstovo spaudai pareigybę, aplinkybės.
Svetlana Grigorian siūlė ateityje Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero ir
administracijos direktoriaus veiklos, strateginio veiklos, biudžeto rinkinių ataskaitas pristatyti viešai
Palangos bendruomenėms.
Darius Kubilius pasisakė dėl atskirų dokumentų (ataskaitų) balsavimo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Svetlana Grigorian, Darius Kubilius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d.
sprendimo Nr. T2-134 „Dėl Palangos miesto botanikos parko teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų
ir realizuojamos produkcijos kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Svetlana Grigorian domėjosi, kodėl siūloma didinti kainas už transporto nuomą.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
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Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti trumpalaikį materialųjį turtą Palangos miesto
savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Palangos miesto ikimokyklinėms įstaigoms. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos ir
finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto Topolių g. 3A, Palangoje, perdavimo
UAB „Palangos klevas“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras skelbė pertrauką nuo 10 val. 30 min. iki 10 val. 40 min.
16. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d.
sprendimo Nr. T2-159 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių“ pakeitimo.
Pranešėja – Reda Kairienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
(pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Meras teikė balsavimui Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
pavadinime po žodžio taisyklių įrašyti žodį „patvirtinimo“.
17. SVARSTYTA. Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus BĮ
„Palangos investicijų valdymas“ patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Svetlana Grigorian domėjosi dėt etatų skaičiaus poreikio.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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18. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl
Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra
Kedienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos. Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 30 d.
sprendimo Nr. T2-279 „Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Julius Tomas Žulkus nusišalino nuo klausimo „Dėl Tarybos 2017 m.
kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-88 „Dėl Prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos nustatytose viešosiose vietose“ pakeitimo“ svarstymo ir balsavimo.
21. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-88 „Dėl
Prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose“
pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl
vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis
automobiliams statyti“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl Administracijos direktorės pasiūlymo (pridedamas
prie posėdžio rengimo medžiagos) motyvo.
Administracijos direktorė paaiškino, jog pasiūlymas teikiamas, atsižvelgus į Statybos ir
miesto ūkio komiteto pasiūlymus, infliaciją, infrastruktūros išlaidų ir poreikių didėjimą ir t. t.
Šarūnas Vaitkus pažymėjo, jog vietinę rinkliavą už naudojimąsi Palangos miesto
savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti siūloma padidinti nežymiai (2030 ct).
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Dainius Želvys pažymėjo, jog Komiteto narių vardu atsiima Statybos ir miesto ūkio
komiteto pasiūlymą, kadangi jis ekonomiškai nebuvo pagrįstas ir siūlo balsuoti už Administracijos
direktorės siūlymą.
Julius Tomas Žulkus pasisakė dėl būtinumo didinti įkainius už automobilių statymą.
Svetlana Grigorian pasisakė dėl kainų automobiliams statyti didinimo, paskaičiuoto
procentinio pokyčio, dėl teisių Palangos gyventojams statyti savo automobilius apmokestintose
stovėjimo vietose, dėl įkainių peržiūrėjimo kasmet. Tarybos narė pažymėjo, jog dėl neišgirstų
pagrindžiančių motyvų didinti įkainius, balsuodama dėl pasiūlymo susilaikys.
Saulius Simė siūlė atsižvelgti vien į padidėjusias kuro kainas, todėl jam keista, kad
Svetlanai Grigorian neaiškūs kainų didinimo motyvai.
Svetlana Grigorian replikavo dėl valdžios nenoro (pastangų) Palangos gyventojams
suteikti teisę statyti savo automobilius nemokamai apmokestintose stovėjimo vietose.
Julius Tomas Žulkus pažymėjo, jog Svetlana Grigorian klaidina visuomenę, nes
Palangos gyventojams yra išduodami leidimai, tsuteikiantys teisę statyti automobilius.
Šarūnas Vaitkus palygino automobilių statymo rinkliavą Vilniuje ir Palangoje,
pažymėdamas, kad Palangoje automobilių statymas apmokestinamas ne ištisus metus. Tarybos narys
taip pat pažymėjo (nors Svetlana Grigorian per 4 metus nepateikė nė vieno pasiūlymo dėl teisės
Palangos gyventojams statyti automobilius nemokamai), jog Vyriausybės atstovė išaiškino, jog
vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti
dydis taikomas visiems asmenims vienodai, neišskiriant, ar tai miesto gyventojas, ar iš kitur atvykęs
pilietis.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, o Statybos ir miesto ūkio komitetas
pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu (kurį atsiėmė).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Administracijos direktorės pasiūlymą
(pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 13, prieš – 1, susilaikė – 1.
Administracijos direktorės pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – 1 (Svetlana Grigorian), susilaikė – 1 (Darius Kubilius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu:
1. Pakeisti sprendimo projekto 1.3 papunkčiu keičiamo 12 punkto 12.3 papunktį ir jį
išdėstyti taip:
„12.3. bankiniu pavedimu (gyventojo ir elektromobilio leidimų išdavimo atvejais).“
2. Papildyti sprendimo projektą 1.5 papunkčiu:
„1.5. 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip:
„8.1. raudonojoje zonoje už vieno automobilio stovėjimą:
8.1.1. trisdešimt minučių – 0,8 euro, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;
8.1.2. vieną valandą – 1,6 euro, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;
8.2. geltonojoje zonoje už vieno automobilio stovėjimą:
8.2.1. trisdešimt minučių – 0,4 euro, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;
8.2.2. vieną valandą – 0,8 euro, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;
8.3. žaliojoje zonoje už vieno automobilio stovėjimą:
8.3.1. trisdešimt minučių – 1,1 euro, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;
8.3.2. vieną valandą – 2,2 euro, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;“.
23. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-148 „Dėl
Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra
Dangėlaitienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Dėl Etikos komisijos pirmininko paskyrimo. Pranešėjas – Petras
Kaminskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – 2 (Svetlana Grigorian, Darius Kubilius), susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
25. SVARSTYTA. Dėl Etikos komisijos pirmininko paskyrimo. Pranešėjas – Petras
Kaminskas.
Julius Tomas Žulkus klausė dėl Etikos komisijos pirmininko ir pavaduotojo apmokamo
darbo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – 1 (Darius Kubilius), susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
26. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės viešojo sektoriaus subjekto
metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo
tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Svetlana Grigorian pasidžiaugė dėl ataskaitų pateikimo formos suvienodinimo, taip pat
pasisakė dėl metinių veiklos ataskaitų formos suvienodinimo visoms savivaldybės biudžetinėms
įstaigoms.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2020 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl
Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Danutė Mikienė.
Svetlana Grigorian pasisakė dėl vieno iš renginių organizatoriaus gauto pareiškimo dėl
sprendimo projekto 3 punktu keičiamo 34.40 punkto, kuriuo siūloma uždrausti „organizuoti
renginius nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. savivaldybės valdomose arba nuosavybės teise
priklausančiose teritorijose naudojant garso stiprinimo aparatūrą, išskyrus savivaldybės biudžetinių
įstaigų organizuojamus renginius, sporto ir sveikatingumo renginius, taip pat renginius
organizuojamus Centrinėje miesto ir Nepriklausomybės aikštėse, Jūratės ir Kastyčio skvere, Grafų
Tiškevičių alėjoje, Pėsčiųjų aikštėje (Topolių g. 4), J. Basanavičiaus ir Prieplaukos gatvėse bei
Savivaldybės tarybos patvirtintus reprezentacinius renginius“. Tarybos narė klausė, ar Tarybai
pritarus sprendimo projektui, organizatoriai turės galimybę organizuoti renginius, adresu: Vytauto
g. 16 (žiemos aikštėje).
Danutė Mikienė atsakė, kad renginiai organizuojami gavus Savivaldybės leidimą.
Meras kvietė pasisakyti UAB „Bravo events“ įmonės vadovą bei renginių industrijos
asociacijos valdybos narį Vaidą Zdancevičių, kuris kalbėjo dėl spendimo projekto 3 punktu keičiamo
34.40 punkto, kuriuo siūloma uždrausti renginius žiemos aikštėje, adresu: Vytauto g. 16, Palanga,
taip pat pažymėjo, jog pritarus šiam punktui, būtų apribojamos konkurencinės sąlygos. Kalbėtojas
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išvardijo teiginius, kuo ši vieta yra ideali renginiams, taip pat pažymėjo, jog buvo suorganizuota 11
renginių minimoje vietoje ir pažeidimų protokolų dėl triukšmo nebuvo gauta.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
(pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Statybos ir
miesto ūkio komiteto pasiūlymo pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo
projekto 1.8 papunkčiu keičiamą 34.29 punktą ir jį išdėstyti taip:
„34.29. naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 24 val. iki 8 val. (išskyrus
švenčių dienomis, taip pat masinių renginių, kuriuos rengti nustatyta tvarka išduotas leidimas,
metu);“.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai)
Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 6 (Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Saulius Simė,
Šarūnas Vaitkus, Julius Tomas Žulkus, Vladas Žulkus), prieš – 1 (Svetlana Grigorian), susilaikė – 8
(Andrius Bajoras, Gediminas Gečas, Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Paulius Rojus,
Bronius Vaitkus, Dainius Želvys, Justas Žulkus).
NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas.
Dainius Želvys replikavo, kad nėra pagrįstų motyvų, kodėl siūloma uždrausti renginius
žiemos aikštėje.
Svetlana Grigorian pasisakė dėl aiškinamojo rašto, kuriame nebuvo išdėstyti motyvai,
dėl kokių priežasčių siūloma uždrausti renginius viešosiose vietose, išvardytose sprendimo projekte,
taip pat pasisakė dėl antikorupcinio vertinimo. Tarybos narė prašė ateityje atsižvelgti į pastabas ir
aiškinamajame rašte išdėstyti visus motyvus, kokiu pagrindu yra parengtas sprendimo projektas.
28. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl
Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo. Pranešėja – Danutė Mikienė.
Saulius Simė domėjosi dėl sprendimo projekto 1 punktu keičiamo 11 punktu.
Meras pagarsino Statybos ir miesto komiteto pasiūlymą (pridedamas prie posėdžio
rengimo medžiagos) dėl sprendimo projekto ir teikė pasiūlymą balsavimui.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14 (vienbalsiai).
Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo projekto
1 punktu keičiamą 17 punktą ir jį išdėstyti taip:
„17. Draudžiama naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 24 val. iki 8 val.
(išskyrus švenčių dienomis, taip pat per masinių pramogų renginių, kuriuos rengti nustatyta tvarka
išduotas leidimas)“.
29. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl
Palangos kurorto muziejaus atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas –
Robertas Trautmanas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
30. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų
plano patvirtinimo. Pranešėja – Renata Jucienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras skelbė Tarybos posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Andrijauskė

